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JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

soros, nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2019. május 30. (csütörtök) 16.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  
Pálffy Károly polgármester 
Bálint Istvánné alpolgármester 
Dr. Bourgla Ossamah képviselő 
Ivanics Imréné képviselő  
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 
Máté János Szilárd képviselő 
Németh Tibor képviselő 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke 
Szabó Attila képviselő 
 
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke 
Heltai Zsolt képviselő  
Igari Léna képviselő 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
Fritz Gábor jegyző 
Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 
Bajtekné dr. Halász Ildikó ügyintéző 
 
 
Pálffy Károly: Megköszöni mindazoknak a munkáját, akik a 2019. évi európai parlamenti 
választások lebonyolításában részt vettek.  
Megnyitja a képviselő-testület nyilvános ülését. Megállapítja, hogy a testület 9 fővel 
határozatképes. Távolmaradását az ülésről Bárányos József képviselő előre jelezte.  
A kiküldött napirendekkel kapcsolatban egy napirendi pont levételét kéri, amely a 2019. évi 
Semmelweis-nap előkészítéséről című előterjesztés. Javasolja, hogy az előterjesztést a soron 
következő ülésen tárgyalják úgy, hogy már a bizottságok is tárgyalták. Megkérdezi, hogy van-
e kérdés, észrevétel a napirendekhez kapcsolódóan. Nincs észrevétel, ezért kéri, aki egyetért a 
napirendi elfogadásával, jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
141/2019. (V.30.) HATÁROZATA 

 
a 2019. május 30. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 30. napi rendkívüli, nyilvános 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására 
vonatkozó együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról, valamint a 
központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződésről  
(29. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

 
2. A Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 
(128. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 
3. A Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány 2018. évi 

beszámolójának elfogadásáról 
(131. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 
4. A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

(133. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

 
5. A Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2018. évi beszámolójának 

elfogadásáról 
(136. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

 
6. A Bicske, Spar logisztikai központ környezetének településrendezési 

megállapodásáról 
(130. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

 
7. TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010. azonosítószámú Bicske Szíve Park I. ütem projekt 

Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv készítőjének 
kiválasztásáról 
(135. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 

Határidő:  2019. május 30. 
Felelős:  polgármester 
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1. Napirendi pont 
A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására 
vonatkozó együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról, valamint a központi 
orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződésről  
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a központi orvosi ügyeleti feladatok 
az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel 2015. augusztus 25. napján létrejött és 2019. 
augusztus 25. napjáig terjedő időtartamra szóló szolgáltatási szerződés alapján kerülnek 
ellátásra. Ez a szerződés lejár, így a közbeszerzési eljárás megindítására és lebonyolítására az 
érintett önkormányzatoknak szükséges megállapodást kötni arra vonatkozóan, hogy Bicske 
Város Önkormányzatát bízzák meg a közbeszerzési feladatok-ellátásával. A megállapodás 
alapján nevezett települések megállapodnak abban, hogy Bicske Város Önkormányzata a 
közbeszerzési ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentációt előkészíti és azt az 
együttműködési megállapodással együtt megküldi az érintett önkormányzatok részére. A 
megállapodás aláírásával az önkormányzatok egyben a közbeszerzési ajánlati felhívást is 
jóváhagyják, az abban foglaltakkal kapcsolatban kifogást nem támasztanak. Elmondja, hogy 
hasonlóan ahogy jelenleg is működik az ügyelet két orvossal kívánják ellátni, egy asszisztenssel 
és egy gépjárművezetővel. A napirend felett megnyitja a vitát. Kérdezi van-e hozzászólás. 
 
Dr. Bourgla Ossamah hozzászólásában elmondja, hogy a költségvetés tárgyalásakor jelezte, 
hogy ebben a formában nem biztos, hogy elégséges szolgáltatást fog tudni nyújtani az orvosi 
ügyelet. Úgy véli, hogy nem biztos, hogy ezáltal megoldott lesz a betegek ellátása. Kérte, hogy 
gondolják át esetleg, hogy kerüljön bevezetésre a 24 órás szolgálat lehetősége. A közbeszerzési 
eljárás ne az orvosok számáról szóljon, hanem hogy időben le legyen fedve reggeltől következő 
nap reggeléig a sürgősségi ügyeleti ellátás a város illetve a többi település számára. Többször 
elmondta, hogy az orvos kollégák már nem olyan fiatalok, tehát célszerű a betegek biztonságos 
ellátása érdekében a 24 órás ügyeleti szolgálat biztosítása. 
 
Pálffy Károly megköszöni Dr. Bourgla Ossamah hozzászólását.  Elmondja, hogy a többi 
településektől a 24 órás szolgálat lehetősége nem kapott támogatást, ugyanis nem tudnak forrást 
mellé rendelni. Elmondja, hogy ez a fajta ügyelet olyan helyeken működhet, ahol kórház is van. 
Érti a doktor úr felvetését, de jelentős pénzeszközt kell hozzárendelni annak érdekében, ha a 
későbbiekben ebben a formában kívánnák megszervezni a szolgálatot. Úgy gondolja, hogy a 
jövőben ez a kérdés megfontolandó, tárgyalásra érdemes lesz. 
Köszöni az észrevételt kéri, aki egyetért a határozati javaslatokkal kéri az jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2019. (V.30.) HATÁROZATA 
 

A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására 
vonatkozó együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. úgy határoz, hogy a központi orvosi ügyelet szolgáltatás közbeszerzési eljárás 
lefolytatására vonatkozó együttműködési megállapodást és közbeszerzési ajánlati 
felhívást a teljes közbeszerzési dokumentációval együtt a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja, 

2. felhatalmazza a polgármestert a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési 
eljárásának lefolytatásához szükséges valamennyi jognyilatkozat és 
kötelezettségvállalás – különösen az együttműködési megállapodás és az ajánlati 
felhívás – aláírására. 

 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  polgármester 

 
 
Határozat melléklete jegyzőkönyv melléklete. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
143/2019. (V.30.) HATÁROZATA 

 
A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos feladatellátási 

szerződésről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. úgy határoz, hogy a központi orvosi ügyelet szolgáltatás működtetésére vonatkozó 
feladatellátási szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, 

2. felhatalmazza a polgármestert a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás működtetése 
érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás – különösen a 
feladatellátási szerződés – aláírására. 

 
Határidő:  2019. augusztus 25. 
Felelős:  polgármester 
 
Határozat melléklete jegyzőkönyv melléklete. 
 
Pálffy Károly a következő négy napirendi pontot egyben ismerteti. Elmondja, hogy a 
közalapítvány működéséről, tevékenységéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól a 
kuratórium legalább évente egyszer köteles az alapítónak beszámolni, amelyet nyilvánosságra 
is kell hozni. A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági jelentést készíteni. A helyi önkormányzat által alapított közalapítványok 
gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét az önkormányzat képviselő-testülete 
ellenőrzi. Erre tekintettel a közalapítványok eleget tettek a beszámolási kötelezettségüknek.  
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Megnyitja a napirend felett a vitát. 
 
Sulyokné Guba Judit észrevételként elmondja, hogy a korábbi évek gyakorlata az volt, hogy 
az alapítványok nem csak pénzügyileg, de szakmailag is beszámoltak a képviselő-testületnek. 
Javasolja, hogy térjenek vissza ehhez a gyakorlathoz. 
 
Pálffy Károly elmondja, hogy mostanra érkeztek meg a beszámolók az alapítványoktól, 
támogatja a szakmai beszámoló bekérését. Kéri, hogy egyenként szavazzanak a határozati 
javaslatokról. 
 
2. Napirendi pont 
A Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
144/2019. (V.30.) HATÁROZATA 

 
Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 
2018. évi beszámolóját 8 245eFt mérlegfőösszeggel és 2 709eFt (nyereség) közhasznú 
tevékenységből származó eredménnyel elfogadja. 

 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  polgármester 
 
 
3. Napirendi pont 
A Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány 2018. évi beszámolójának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
Az elfogadott döntés:  
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
145/2019. (V.30.) HATÁROZATA 

 
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány 2018. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú 
emberekért Közalapítvány 2018. évi beszámolóját 2 169 eFt mérlegfőösszeggel és -39 eFt 
adózott eredménnyel (veszteség) elfogadja. 

 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  polgármester 
 
 
4. Napirendi pont 
A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
146/2019. (V.30.) HATÁROZATA 

 
Bicskei Művelődési Közalapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Művelődési Közalapítvány 2018. 
évi beszámolóját 13 012eFt mérlegfőösszeggel és 1 287eFt (nyereség) közhasznú 
tevékenységből származó eredménnyel elfogadja. 

 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  polgármester 
 
 
5. Napirendi pont 
A Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

147/2019. (V.30.) HATÁROZATA 
 

Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei I. sz. Általános Iskoláért 
Közalapítvány 2018. évi beszámolóját 917 eFt mérlegfőösszeggel és -25 eFt tárgyévi 
eredménnyel (veszteség) elfogadja. 
 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  polgármester 
 
 
6. Napirendi pont 
A Bicske, Spar logisztikai központ környezetének településrendezési megállapodásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 
Pálffy Károly elmondja, hogy a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kérelmet nyújtott be 
a képviselő-testülethez a bicskei 0321/7, 0321/12, 0321/13, 0321/14, 0326/1, és 0322 hrsz-ú 
ingatlanok tervezett hasznosítása vonatkozásában (a jelenlegi logisztikai központ és 
környezete). A terület jelenleg ipari-gazdasági építési övezetbe van sorolva. A SPAR központ 
a tervezett fejlesztéseit két ütemben szeretné végrehajtani. Az 1. ütemben a jelenlegi iroda és 
raktárépület bővítését tervezik, amely beruházás csak a településrendezési eszközök 
módosítását követően lehetséges. A tervezett módosítás a SPAR központ ingatlanjait a hatályos 
településrendezési eszközök szerinti ipari, gazdasági övezet helyett kereskedelmi, szolgáltató, 
gazdasági terület felhasználású övezetre változtatja. A 2. ütemben a Spar központ jelentős 
bővítését tervezik, ennek érdekében vásárolták meg a központ környezetében, korábban még 
magánszemélyek tulajdonában álló fejlesztési területeket. Az önkormányzat számára fontos, 
hogy a SPAR központ, mint kiemelt gazdasági partner a tervezett fejlesztéseit meg tudja 
valósítani, ezért javasolja, hogy a képviselő-testület az érintett ingatlanokat nyilvánítsa kiemelt 
fejlesztési területté. A kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás azért szükséges, hogy a 
kormányrendelet alapján a településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárás 
keretében legyen lefolytatható. A módosításhoz szükséges tervdokumentációt 
településtervezési jogosultsággal rendelkező tervező készítheti. Javasolja, hogy a tervezési 
feladatok elvégzésével az önkormányzat a településrendezési eszközeinek átfogó 
felülvizsgálatára a Fehér Vártervező Kft. tervező irodát bízza meg. A tervező iroda árajánlatát 
megküldte a tervezési munkára, azt a SPAR központ elfogadta és vállalta, hogy a terv készítését 
finanszírozza. A kormányrendeletben foglaltak alapján az önkormányzatnak ki kell kérnie a 
környezetvédelemért felelős szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- 
vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás, illetve attól 
függően szükséges-e környezeti vizsgálat készítése. Miután a területen a módosítás 
eredményeként várhatóan jelentős környezeti hatás nem várható, ezért javasolja, hogy az 
önkormányzat döntsön arról, hogy külön környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálati 
eljárás lefolytatását előzetesen nem tartja szükségesnek. 
Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban.  
 
Bálint Istvánné alpolgármester 16.23 perckor elhagyta a termet, szavazáson nem vett részt. 
Jelenlévő képviselők száma 8 fő. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

148/2019. (V.30.) HATÁROZATA 
Bicske, Spar logisztikai központ környezetének településrendezési megállapodása 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. a Bicske 0321/7, 0321/12, 0321/13, 0321/14, 0326/1, és 0322 hrsz-ú ingatlanokat kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítja, 
 

2. az 1. pontban felsorolt ingatlanok vonatkozásában a településrendezési eszközöket úgy 
módosítja, hogy hatályos településrendezési eszközök szerinti ipari-gazdasági övezet 
(Gip) helyett kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területfelhasználás (Gksz) alakuljon 
ki, 
a Gksz építési övezetben 60 % beépíthetőségi, 15 % zöldfelületi, és 16,0 m 
építménymagassági mutató kerüljön tervezésre, 
új, beépítésre szánt terület nem jelöl ki, 
 

3. a településrendezési eszközök módosítását a kiemelt fejlesztési területre tekintettel 
megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja, 

 
4. a tervezési feladatokkal a Fehér Vártervező Kft-t (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.) 

bízza meg, a tervezési díj finanszírozója a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft, 
 

5. felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési szerződést előkészítse és azt 
az önkormányzat képviseletében aláírja, továbbá a településrendezési eszközök 
módosítási eljárása során a szükséges valamennyi döntést meghozza, jognyilatkozatokat 
megtegye, 
 

6. az alábbi véleményt alakítja ki: a településrendezési eszközök módosítása várhatóan 
nem lesz a környezetre káros hatással, ezért az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3.§-a szerinti 
felhatalmazás alapján megállapítja, hogy külön környezeti értékelés készítését és 
környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását előzetesen nem tartja szükségesnek. 

 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
7. Napirendi pont 
TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010. azonosítószámú Bicske Szíve Park I. ütem projekt Zöld 
infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv készítőjének kiválasztásáról 
 
Pálffy Károly ismertetve az előterjesztést elmondja, hogy a Bicske Szíve Park I. ütem projekt 
beruházást előkészítő fázisában a pályázati felhívás alapján kötelező elkészíteni a Zöld 
infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akciótervet. A 2019. május 22-én megküldött 
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ajánlattételi felhívásra 2019. május 28. 10.00 óráig beérkezett 3 árajánlatot az előterjesztés 
tartalmazza. Az ajánlati felhívás értékelése alapján a legalacsonyabb ellenszolgáltatás ára a 
kiválasztási szempont. Ezek alapján javasolja a szerződést a Zöldebb Városokért Nonprofit 
Kft.-vel megkötni. A költségvetési rendelet értelmében az ötmillió forint feletti 
kötelezettségvállaláshoz a képviselő-testület döntése szükséges. Kérdezi, hogy van-e 
észrevétel, hozzászólás. Kéri szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

149/2019. (V.30.) HATÁROZATA 
 

TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010. azonosítószámú Bicske Szíve Park I. ütem projekt Zöld 
infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv készítőjének kiválasztásáról 

 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010. azonosítószámú Bicske Szíve Park I. ütem projekt 
Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv elkészítésére az ajánlati 
felhívás alapján a legalacsonyabb ellenszolgáltatás kerül kiválasztásra, 

2. a szerződést a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.-vel köti meg 5.200.000,- Ft + ÁFA 
összeggel, 2019. augusztus 15-ei teljesítéssel, 

3. az 1. és 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges további jognyilatkozatok, kötelezettségvállalások megtételére. 

 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  polgármester 
 
 
Pálffy Károly megköszöni a közös munkát és a nyilvános ülést 16.25 perckor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Pálffy Károly Fritz Gábor 
  polgármester jegyző 


